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ONDERWERP
Ontwerp POL, ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 en ontwerp PVVP
AANLEIDING EN RELATIE
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING
Op 6 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan
Limburg 2014 (POL2014), het Plan-MER, de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014
en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma (PVVP) vastgesteld. Door
middel van een brief, binnengekomen op 13 mei 2014, is het College hierover
geïnformeerd. De inspraakperiode van deze vier plannen liep tot en met 27 juni 2014.
Eenieder heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voornoemde stukken.
Het College heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en de zienswijze ingestoken
vanuit de vastgestelde structuurvisie en het coalitieprogramma.
Op 17 juni heeft het College een zienswijze ingediend op het ontwerp POL en op de
ontwerp Omgevingsvergunning. Op 26 juni 2014 heeft het College een zienswijze
ingediend op het ontwerp PVVP.
Het College wenst de raadsleden te informeren over de inhoud en het proces met
betrekking tot het ontwerp POL2014, de ontwerp Omgevingsverordening en de ontwerp
PVVP en de zienswijze zoals die is uitgedaan door het College. De gemeente Weert dient
immers rekening te houden met deze provinciale beleidsstukken bij de vaststelling van
haar bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke beleidsdocumenten. Op
dit moment is echter nog niet duidelijk op welke wijze de Provincie wil omgaan met de
zienswijze van het College (zie planning).
STUKKEN
 Anders ...
Nadere specificatie: Presentatie: Toelichting op ontwerp POL, ontwerp
Omgevingsverordening en ontwerp PVVP en onze zienswijze op deze stukken. Door Selma
van Mensvoort (planoloog afdeling Ruimtelijk Beleid) en Rob van Ekeren (adviseur verkeer
afdeling Ruimtelijk Beleid).
Duur: 1,5 uur inclusief vragen
Voorafgaand wordt de zienswijze van het College op het ontwerp POL, ontwerp
omgevingsverordening en ontwerp PVVP toegestuurd aan de raadsleden.
Weert, 11 augustus 2014
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Raadsleden kunnen tevens op de site:
http://www.limburg.nl/Beleid/Provinciaal_Omgevingsplan_Limburg/POL_2014/Proces_en_
producten/Inspraak_ontwerp_POL_Plan_MER_én_ontwerp_Omgevingsverordening_juni_2
014
de stukken inzien. Wij zullen 1 exemplaar van alle stukken printen en in de leeszaal
leggen.
PLANNING PROCES
Proces met betrekking tot vaststelling provinciale beleidsstukken:
9 september: Vaststelling Nota van zienswijzen en definitief PS-voorstel door GS
03 oktober: Behandeling PS-stuk in statencommissie RIF
31 oktober: Vaststelling POL en PVVp door PS
De provincie wenst op korte termijn door te gaan met co-creatie en zij wil een stap
voorwaarts zetten bij het concretiseren van dynamisch voorraadbeheer en het verder
werken aan regionale visies (bv voor de thema’s bedrijventerreinen, kantoren,
detailhandel, land- en tuinbouw en mogelijk ook vrijetijdsparken). Uiteindelijk moeten er
ook bestuursakkoorden worden overeengekomen. Het is nog niet duidelijk op welke wijze
zij dit met de gemeenten in Midden-Limburg wil vormgeven. De regionale visie voor
wonen is al opgepakt (structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving wordt naar
verwachting in het laatste kwartaal aan 2014 ter vaststelling voorgesteld aan de raden)
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